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SCHOOLBROCHURE 
Versie juni 2013 

 
 

Hoofdstuk 1  SITUERING  VAN  ONZE  SCHOOL 
 

Wij zijn een gemengde basisschool (kleuterschool én lagere school) die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en hebben het 
gemeentebestuur van Keerbergen als Inrichtende Macht. Onze Gemeentelijke Basisschool bestaat uit  twee  vestigingsplaatsen : 

 
KEMPENLAAN 16                 NIEUWSTRAAT 100 

                 
 

tel. /fax  015/51.52.54 gbs.keerbergen@pandora.be  tel.  015/23.48.02 
 

A. SCHOOLBESTUUR 
 

 

GEMEENTEBESTUUR  VAN  KEERBERGEN 
GEMEENTEPLEIN  10   -   3140   KEERBERGEN 

 
tel : 015/50.90.90 
fax : 015/50.90.14 

 
Schepen van Onderwijs: Inge Anno  -  Leeuwerikweg  12 -  015/50.90.04 – 0473/37.88.62 

 

Voor vragen i.v.m. het gemeentelijk onderwijs in Keerbergen kan je steeds terecht bij : 
 

 de directeur (en de leerkrachten) 

 de schepen van Onderwijs 

 het college van burgemeester en schepenen 

 

B. SCHOLENGEMEENSCHAP 
 
Onze school behoort tot de scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant. Deze scholengemeenschap bestaat uit de gemeentelijke 
basisscholen van de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht, Herent-Veltem, Keerbergen en Leuven. 

 
Administratieve zetel van de scholengemeenschap:  Gemeentehuis  -  Gemeenteplein 10  -  3140 Keerbergen. 
Correspondentieadres van de scholengemeenschap: GBS Keerbergen -  Kempenlaan 16 -  3140 Keerbergen. 

 
Het beheerscomité is samengesteld uit telkens één afgevaardigde uit de respectievelijke colleges van burgemeester en schepenen van de 
desbetreffende gemeenten. Andere niet-stemgerechtigden kunnen als technisch raadgever aanwezig zijn: gemeentesecretaris, directie, 

afgevaardigde O.V.S.G., … 
 

C. DIRECTEUR 
 
Steven Gorteman  afd. Kempenlaan : Kempenlaan 16  015/51.52.54 (T&F) of  015/50.90.68 

 afd. Nieuwstraat : Nieuwstraat 100  015/23.48.02 (T) 

 

D. PERSONEEL 
 

De personeelsformatie wordt bij het einde van elk schooljaar kenbaar gemaakt en wordt bij het begin van het nieuwe schooljaar weergegeven 
op de website van de school en in de infofolder. 

 

E. KLASSENRAAD 
 

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn 
afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een 
individuele leerling. De samenstelling wordt –per vestigingsplaats- weergegeven in de infofolder van september. 

 

F. SCHOOLRAAD 
 

Met ingang van 1 april 2005 is in iedere school een schoolraad verplicht. Alle schoolactoren samen hebben de maatschappelijke opdracht om 
een school op participatieve wijze uit te bouwen tot een democratische leefgemeenschap. Voor het realiseren van deze opdracht zijn vormen 
van formele en informele participatie essentiële voorwaarden. Schoolbesturen (inrichtende machten) en alle onderwijsparticipanten (personeel, 
ouders, leerlingen) hebben daarom een zorgplicht om verschillende participatievormen actief te ondersteunen.  
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Participatierechten versterken het draagvlak van de scholen en garanderen dat allen die betrokken zijn bij het onderwijs samen de onderwijs- en 

opvoedkundige opdrachten van de scholen realiseren.  

De in het participatiedecreet gegarandeerde rechten inzake informatie, advies en overleg doen geen afbreuk aan de vrijheid van onderwijs: de 
inspraakrechten moeten uitgeoefend worden rekening houdend met het pedagogisch project. Het schoolbestuur (de inrichtende macht) behoudt 
steeds de eindbeslissingsbevoegdheid evenals de verantwoordelijkheid.  

De uitgetekende participatiestructuur houdt ook rekening met de eerder vastgelegde syndicale overlegstructuren: de schoolraad mag zich niet 

uitspreken over de consequenties op het vlak van arbeidsvoorwaarden of over de personeelseffecten van voorstellen van besliss ing die de raad 
voor advies of overleg worden voorgelegd. Een voorstel van beslissing met gevolgen voor het personeel van de school zal bijgevolg eerst aan 
de schoolraad en vervolgens aan het lokaal comité worden voorgelegd voor overleg.  

De huidige schoolraad bestaat uit: 

 
De voorzitter    :  Miek Deviaene 
De secretaris    :  Annigje Claes (ontslag genomen) 

Vertegenwoordiging ouders   :  Annigje Claes (Ian Van Hest) en Miek Deviaene 
Vertegenwoordigers personeel  :  Greta Huybrechts en Dimitri Droogmans 
Vertegenwoordigers lokale gemeenschap :  Elsie Heremans en Caroline Hertsens ??? 

 

G. OUDERVERENIGING 
 

De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van alle leerlingen op school en thuis. Zij 
helpt mee aan, ondersteunt, en organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de leerlingen en/of de ouders.  
Jaarlijks wordt er in elke vestigingsplaats in het begin van september een algemene vergadering georganiseerd . Alle ouders worden schriftelijk 

uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Tijdens die vergadering wordt het afdelingsbestuur  van iedere vestigingsplaats samengesteld. De 
samenstelling wordt aan de andere ouders bekendgemaakt via de infofolder en/ of de website.  
Twee vertegenwoordigers van elk afdelingsbestuur (Kempenlaan en Nieuwstraat) vormen samen de ouderraad die de door het schoolbestuur 

officieel erkende oudervereniging vertegenwoordigt.  
Adres Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO): 
KOOGO – Ravensteingalerij 27 bus 8. GSM 0473/ 72 54 19 

 

H. PEDAGOGISCH  PROJECT 
 
Hieronder treft U een samenvatting van ons pedagogisch project aan. De volledige tekst kan op eenvoudig verzoek via de directeur verkregen 
worden, hij is ook terug te vinden op de website van de school. 

 
De Gemeentelijke Basisschool is een voorziening van de lokale gemeenschap die openstaat voor alle kinderen. Het pedagogisch project heeft 
een open grondslag : de school eerbiedigt de filosofische en ideologische opvattingen van alle betrokkenen omdat verschillende opvattingen 

over mens en maatschappij in een gemeenschap naast elkaar moeten kunnen bestaan waardoor de school de kinderen voorbereidt op 
intercultureel samenleven. Aangezien elk kind anders is, houden we rekening met verschillen in aanleg, tempo, belangstelling en socio-culturele 
achtergronden. We gaan met de kinderen op verkenning, prikkelen hun belangstelling en hun nieuwsgierigheid. Daarbij doen we beroep op wat 
de kinderen reeds weten, kennen en kunnen, zodat ze problemen creatief leren oplossen vanuit de eigen mogelijkheden, met aangepaste 

assistentie van het schoolteam. 
De ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de volledige opvoeding van hun kind. De school draagt daarin slechts  een steentje bij. 
Kinderen, schoolteam, CLB-team, ouders, Inrichtende Macht, participatieraden, de externe begeleiders van OVSG vormen door samen te 

praten, te denken, te zoeken, te werken, het gelaat van onze schoolgemeenschap. 
In de kleuterschool is spelen werken én werken spelen. Hierdoor groeien de kleuters in zelfredzaamheid, begrips- en karaktervorming. 
Zelfstandigheid en taakbesef kan ontwikkelen in de geborgenheid van de klasjes waarin taal als een rode draad doorheen loopt en ook de groei 

naar rekenrijpheid ondersteunt. 
In de lagere school worden de onderwijsdoelen, via het gebruik van de OVSG-leerplannen, geconcretiseerd in de leergebieden lichamelijke 
vorming – muzische vorming – taal (en tweede taal) – wereldoriëntatie – wiskunde, samen met de leergebiedoverschrijdende thema’s leren 

leren en sociale vaardigheden. Hiernaast omvat het aanbod twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-
confessionele zedenleer. 
De Gemeentelijke Basisschool is een basisschool zonder drempels voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, dankzij klasoverschrijdende activiteiten en 

samenleef-speelmomenten voor kleuter- en lagere school waarbij sportiviteit en mee-doen veel belangrijker is dan winnen. 
 
 

 

Hoofdstuk 2  ALGEMENE BEPALINGEN 
 

A. LEERPLICHT EN TOELATINGSVOORWAARDEN 

 
Kleuteronderwijs 
 

Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken. Als ze 
jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.  : 

 

  de eerste schooldag na de zomervakantie 
  de eerste schooldag na de herfstvakantie 
  de eerste schooldag na de kerstvakantie 

  op 1 februari 
  de eerste schooldag na de krokusvakantie 
  de eerste schooldag na de paasvakantie 

  de eerste schooldag na de Hemelvaartvakantie 
 
Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarigen pas starten in het eerste leerjaar van een gewone Nederlandstalige basisschool als ze daarvoor 

minstens 220 halve dagen les gevolgd hebben in een Nederlandstalige derde kleuterklas. 
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Lager onderwijs 
 

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar 
bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt. Het lager onderwijs duurt in principe zes 
jaar. 

 
Afwijkingen : 
 

In het gewoon onderwijs kan een leerling die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar nog één schooljaar in het 
kleuteronderwijs ingeschreven worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van 
en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) nemen de ouders hierover  een 

beslissing. 
Voor leerplichtige kinderen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een advies van een CLB vereist.  
Een leerling die vijf jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan in het lager onderwijs ingeschreven worden. In dit geval 
is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de k lassenraad 

en van het CLB nemen de ouders hierover een beslissing. 
 
In het gewoon onderwijs volgt een leerling normaal zes jaar, maar minimaal vier jaar en maximaal acht jaar, les in het lager onderwijs. 

Een leerling die vijftien jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan geen lager onderwijs meer volgen. 
Voor toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB vereist.  
Wanneer een leerling een deel van zijn schoolloopbaan in het gewoon onderwijs en een ander deel in het buitengewoon onderwijs 

heeft doorgebracht, dan is de mogelijke duur van het lager onderwijs maximaal 9 jaar. 
 

 

B. INSCHRIJVINGEN 
 

Ouders kunnen hun kind inschrijven op onze school tijdens de klasdagen, op de opendeurdagen, tijdens een occasionele schoolactiviteit, 
tijdens de inschrijfdagen in de zomervakantie (planning wordt aan de school uitgehangen) of na afspraak met de directeur.  
De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document (SIS-kaart, uittreksel van geboorteakte, trouwboekje, identiteitskaart van kind, 

bewijs van inschrijving in vreemdelingenregister, reispas voor vreemdelingen). De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze 
bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. 
Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement (Alsook bij iedere wijziging aan het schoolreglement ontvangen de ouders 

het schoolreglement schriftelijk of via elektronische drager (schoolwebsite).) , deze schoolbrochure en de volgende formulieren: ontvangst van, 
en akkoord met, het schoolreglement; keuzeformulier godsdienst-zedenleer voor leerplichtige leerlingen; verklaring ‘inschrijving van de leerling 
in één school’ en de schoolkalender. 

Een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar is mogelijk onder de opschortende voorwaarde dat de leerling op de dag van de 
effectieve instap aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. 
 
 

C. VERBRUIKEN  OP  SCHOOL  /  BIJDRAGEREGELING: MAXIMUMFACTUUR 
 

De prijzen van refterdranken en van het zwemmen worden telkens in de infofolder van september medegedeeld. De andere facultatieve kosten 
worden telkens wanneer ze van toepassing zijn via specifieke mailing medegedeeld. De gemaakte kosten worden –na het afsluiten van de 
maand- op een verzamelstaat met onderaan overschrijvingsformulier via de kinderen mee naar huis gegeven om te betalen. Gebeurlijk 

‘vergeten’ rekeningen worden telkens in herinnering gebracht via een rappelformulier. In augustus worden de dan nog openstaande rekeningen 
van het vorige schooljaar doorgespeeld aan de gemeenteontvanger voor het passende gevolg. 
 

1. Scherpe maximumfactuur 
  
De scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter van 2,5 jaar en 3 jaar € 25, € 35 voor 4-jarigen en € 40 voor 5-jarigen en 

leerplichtige kleuters en voor een kind van de lagere school 70 euro. 
 
Hieronder geven we een opsomming weer van wat voor onze school kan beschouwd worden als scherpe maximumfactuur. Het is echter  

van belang aan te stippen dat heel wat mogelijke uitgaven volledig afhankelijk zijn van wat ouders daar zelf mee willen. 
Mogelijke uitgaven: 

 niet-duurzame artikelen zoals tijdschriften, nieuwjaarsbrieven, vakantieblaadjes,…  

 duurzame artikelen zoals een boekentas,… 

 sportkledij 

 schooluitstappen 

 zwemmen 

 
Om te voldoen aan de kosteloosheid van het basisonderwijs betreffende het realiseren van de eindtermen wordt het zwemmen - na 

overleg en afspraak-  niet aangerekend in het derde leerjaar. 
 

 

2. Minder scherpe maximumfactuur 
 

De minder scherpe maximumfactuur bedraagt 0 euro voor een kleuter en 410 euro voor de zes leerjaren voor een kind uit de lagere      

school. 
Voor de deelname aan extra-murosactiviteiten wordt expliciet een schriftelijke toestemming aan de ouders gevraagd. 
 

Onze school organiseert in het vierde leerjaar plattelandsklassen en in het vijfde en zesde leerjaar openluchtklassen. 
De kosten voor de plattelandsklassen bedragen momenteel 90 euro en voor de openluchtklassen 165 euro ( Ardennen) en 145 euro (zee). 
De kosten worden begrensd tot 410 euro, voor de zes leerjaren van de lagere school. De overige kosten worden betaald door de 

ouderraad en met de werkingsmiddelen. 
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D. OUDERLIJK GEZAG IN ONDERWIJS-AANGELEGENHEDEN 
 
Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk 

uitoefenen. Indien de directeur een vermoeden heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders 
handelt zonder de toestemming van de andere ouder kan hij nadere informatie en eventueel een ondertekende verklaring vragen waarin de 
ouders de juiste informatie inzake uitoefening van het ouderlijk gezag verschaffen. Het ouderlijk gezag geldt enkel ten aanzien van 

minderjarigen die de Belgische nationaliteit hebben. Ontvoogde minderjarigen zijn niet aan het ouderlijk gezag onderworpen. Voor minderjarige 
leerlingen van vreemde nationaliteit geldt het eigen nationaal stelsel van personen en familierecht.  
 

1. Samenlevende ouders   : Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband  houdt met het 

ouderlijk gezag wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder. Dit geldt zowel voor gehuwde samenlevende ouders  
als voor niet gehuwde samenlevende ouders. Heeft de directeur of een personeelslid het vermoeden dat die stilzwijgende 
toestemming ontbreekt dan zal hij zijn medewerking weigeren. 

 

2. Niet-samenlevende ouders  : Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag 

gezamenlijk uitoefenen (co-ouderschapsregeling).  Ook hier geldt het vermoeden van instemming van de afwezige ouder,  wanneer 
de andere ouder alleen een rechtshandeling betreffende het kind stelt. Heeft de directeur of een personeelslid van de school het 
vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn medewerking weigeren. 

 In afwijking van de co-ouderschapsregeling kan de bevoegde rechter het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide 
ouders. Hij kan ook een tussenoplossing uitwerken waarbij voor bepaalde beslissingen met betrekking tot de opvoeding van het kind 
de instemming van beide ouders vereist is,  terwijl voor het overige één ouder alleen verantwoordelijk is. Binnen een exclusief 

ouderlijk gezag, behoudt de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. Dit 
houdt in dat hij op zijn verzoek op de hoogte gehouden wordt van de schoolresultaten en schoolverrichtingen. Het geeft evenwel geen 
beslissingsrecht in verband met de opvoeding. 

 De regeling voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op feitelijk gescheiden echtparen, uit de echt gescheiden ouders, 
ouders die vroeger samenleefden en ouders die nooit hebben samengeleefd. 

 

3. Ontzetting uit het ouderlijk gezag : door een rechterlijke beslissing kan een ouder worden ontzet uit het 

ouderlijk gezag. Deze ouder heeft geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding en evenmin een recht op informatie. 
 
De directeur moet de wetgeving inzake ouderlijk gezag bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen naleven o.m. 

- bij de inschrijving van de leerlingen; 
- bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan; 
- bij orde- en tuchtmaatregelen; 

- bij de schoolverrichtingen in het algemeen. 
 
 

 

E. GODSDIENSTKEUZE 
 

In de kleuterschool wordt geen godsdienst-zedenleer keuze gemaakt. 
 
Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende 

godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt. 
Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan deze keuze wijzigen. Indien de ouders deze keuze willen wijzigen vragen ze een formulier bij de 
directeur en bezorgen hem dit uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste schooldag van september of vanaf de dag van 

inschrijving in de school. 
Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen 
godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen. De regering legt het model van de 

ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van de vrijstelling vast. De klassenraad waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen, 
de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.  
 

 
 

F. VERTROUWENSPERSOON 
 
Nadine Geuëns zal deze functie waarnemen in de afd. Kempenlaan. Greet Van Rompaey zal dit doen in de afd. Nieuwstraat. Zij zi jn als ‘eerste-
lijns-vertrouwenspersoon’ aanspreekpunt voor het ontvangen en kanaliseren van klachten over grensoverschrijdend gedrag. (Dit is niet meer 

het geval.  Nieuwe kandidaten: Greet Van Rompaey (enkel indien er een cursus kan gevolgd worden) 
 
 

 

G. SCHOOLVERANDEREN 
 

Schoolveranderen kan steeds in de loop van het schooljaar. Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste 
schooldag van juni moet schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school. 
De mededeling gebeurt via het formulier ‘Schoolveranderen’: 

- ofwel bij aangetekend schrijven; 
- ofwel overhandigd aan de directeur van de vorige school, die tekent voor ontvangst. 
 

De schoolverandering is rechtsgeldig de eerste schooldag na de datum van poststempel of ontvangstbewijs.  
 
Schoolveranderen van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag 

beschikken. 
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H. CENTRUM  VOOR  LEERLINGBEGELEIDING (CLB) 
 

Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het  
 

CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Technologiestraat 1 – 1082 Sint- Agatha- Berchem -  02/482.05.72 

 
Het CLB behoort tot het officieel onderwijsnet. Dhr. Daniël De Block is de directeur van het centrum. 
 

Onze school wordt begeleid vanuit het consultatiekabinet  van Sint- Agatha- Berchem 
 

Technologiestraat 1 - 1082  Sint- Agatha- Berchem -  02/482.05.72 

 
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis 
gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor 

een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie. 
 
De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen : 

 
- het leren en studeren 
- de onderwijsloopbaan 

- de preventieve gezondheidszorg 
- het psychisch en sociaal functioneren 
 

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de 
scholen, behalve voor de verplichte begeleiding. Alle tussenkomsten zijn volledig kosteloos én vertrouwelijk. 
 

 
1.  De psychosociale begeleiding 
 

Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan niet verder gezet worden zonder deze toestemming. De instemming 
van de ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking heeft op leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de 
wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole. 

 
De psycho-pedagogisch consulente is Nele Hughe.  De maatschappelijk werker is Annelore Vos en de verpleegkundige is Kathleen Van Delm. 
Ze zijn bereikbaar via het consultatiekabinet van Sint- Agatha- Berchem. De bereikbaarheid van deze medewerkers op school zal telkens 

medegedeeld worden in de infofolder van september. 
  
 

2.  De medische begeleiding 
 
De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen. 

Het medisch consult gebeurt door Mevr. Kristine Lehouck.  Ze zijn bereikbaar via het consultatiekabinet van Sint- Agatha- Berchem. De 
bereikbaarheid van deze medewerkers op school zal telkens medegedeeld worden in de infofolder van september. 
 

Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB - arts. In dit geval melden zij dit per 
aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde CLB, 
een arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLB - arts kiezen. 

 
Algemene consulten 
De leerlingen van het 2de jaar kleuteronderwijs en het 5de jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult. Een algemeen consult is een 

moment waarop de algemene gezondheidstoestand, vaccinatietoestand, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden nagekeken en 
adviezen geformuleerd naar de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB. 
 

Gerichte consulten 
Bij leerlingen van het 1ste en 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, 
ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd, in een 

infrastructuur die voldoende kwaliteit biedt. Zoniet zorgt het CLB zelf voor een locatie. 
 
Profylactische maatregelen 

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. 
Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hun toestemming. 
 
De ouders hebben de plicht om onmiddellijk de directeur en het CLB te verwittigen bij de volgende besmettelijke ziekten : 

 
- Buiktyfus 
- Salmonellose ( diarree door salmonella) 

- Shigellose ( diarree door shigella) 
- Hepatitis A en B ( geelzucht) 
- Difterie ( kroep) 

- Poliomyelitis ( kinderverlamming) 
- Meningitis door meningokokken ( hersenvliesontsteking) 
- Tuberculose 

- Kinkhoest 
- Schurft 
- Schimmelinfecties van de huid 

- Hoofdluizen 
Bij bovenstaande ziekten is een bewijs van behandeling of een bewijs van genezing nodig vooraleer uw kind weer naar school mag komen. 
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- Streptokokken angina en roodvonk ( scarlatina) 
- Mazelen  
- Bof ( dikoor) 

- Rubella ( rode hond) 
- Varicella ( windpokken of waterpokken) 
- Impetigo ( besmettelijke huidziekte) 

- Parelwratten ( mollusca contagiosa) 
Voor deze ziekten moet uw kind het voorziene aantal dagen thuisblijven, met een attest van genezing kan het eventueel vroeger terugkomen 
naar school. 

 
- HIV 
Hier geldt de aanbeveling dat de behandelende arts van het kind contact opneemt met de arts van het CLB om de preventieve maatregelen af 

te spreken. 
 
Ofwel breng je als ouder zelf de school of de CLB- arts / CLB- verpleegkundige op de hoogte,  ofwel laat je dit doen door de behandelende arts. 

Volgende informatie moet zeker worden doorgegeven: 
- naam, klas en school van het kind 
- de besmettelijke ziekte 

- naam, adres en telefoonnummer van de behandelende arts. 
 
Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel. 

 
 
3.  CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen 

 
Vertrouwelijkheid 
Om een leerling zo goed mogelijk te kunnen helpen, worden de gegevens van elke leerling in begeleiding bijgehouden in een dossier. Enkel de 

betrokken CLB-medewerkers kunnen onder strikte toepasssing van het beroepsgeheim dit dossier inkijken. Gegevens worden alleen 
doorgegeven indien dit in het belang is van de betrokken leerling: 
- aan het schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun taak naar behoren te vervullen; 

- in het kader van een doorverwijzing, mits de ouders erover ingelicht zijn; 
- aan andere diensten, mits schriftelijke toestemming van de ouders. 
De privacyregels worden nauwgezet nageleefd. 

 
Inzagerecht 
De ouders van de leerling jonger dan 12 jaar hebben steeds het recht op toegang tot de gegevens van hun dossier. Op hun verzoek zal  dit 

recht op toegang gebeuren door een gesprek met het CLB-team dat de informatie over de aanwezige dossierelementen zal verduidelijken. 
 
Bewaringstermijn 
De dossiers worden door het bovenvernoemde CLB tot minstens 10 jaar na de laatste medische CLB-interventie bewaard. Daarna wordt de 

procedure tot vernietiging opgestart. Dit kan evenwel ten vroegste gebeuren op het ogenblik  dat de betrokken leerling de leeftijd van 25 jaar 
(gewoon onderwijs) of 30 jaar (buitengewoon onderwijs) bereikt heeft. 
 

Mogelijkheden tot verzet 
De betrokken leerling (of zijn ouders) hebben altijd de mogelijkheid om zich te verzetten tegen: 
- het medische team van het CLB; 

- de begeleiding door het CLB-team; 
- het overmaken van het dossier aan een ander CLB als de leerling van school verandert. 
 

Overmaken van dossiers aan een ander CLB 
Ouders die principieel verzet willen aantekenen  tegen het overmaken van het dossier aan een ander CLB kunnen dit verzet schriftelijk en 
binnen de 10 dagen meedelen aan het begeleidend CLB. 

Er is geen verzet mogelijk tegen het overmaken van de volgende gegevens: 
- identificatiegegevens; 
- vaccinatiegegevens; 

- medische gegevens uit onderzoeken die door het CLB uitgevoerd werden; 
- gegevens over de ‘verplichte begeleiding’ inzake leerplichtcontrole. 
-  

 
Betwistingen 
Als er betwisting mocht zijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen ouders zich wenden tot:  

 
 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Waterloolaan 115 B    -   1000 Brussel 
 02/542.72.00 

 
 

Klachtenprocedure 
Mochten er onverhoopt klachten zijn over de CLB-werking dan kunnen die steeds schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directie van het 
begeleidend CLB. Binnen de 5 werkdagen wordt hierop gereageerd. 

 
 

Het CLB-team staat steeds open voor uw vragen, wensen om een toelichting en/of bemerkingen. 
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Hoofdstuk 3  ORGANISATORISCHE  ASPECTEN 
 

A. OPENINGSUREN  VAN  DE  SCHOOL 

 
 

 voormiddag middagpauze Namiddag 

  Maandag 08.45-10.25 / 10.40-11.55 11.55 – 12.55 12.55-14.35 / 14.50-15.45 

  Dinsdag 08.45-10.25 / 10.40-11.55 11.55 – 12.55 12.55-14.35 / 14.50-15.45 

  Woensdag 08.45-10.25 / 10.40-11.30   

  Donderdag 08.45-10.25 / 10.40-11.55 11.55 - 12.55 12.55-14.35 / 14.50-15.45 

  vrijdag 08.45-10.25 / 10.40-11.55 11.55 - 12.55 12.55-13.45 / 14.00-15.05 

 
 
Tijdens de middagpauze gaat de poort/deur van de speelplaats open  vanaf  30 min. vóór de aanvang van de namiddaglessen.  

 
 

B. TOEZICHTEN 
 
Er is  toezicht door onze personeelsleden vanaf 8.00 uur  ‘s ochtends, tijdens de speeltijden, tijdens de middagpauze en tot 15 min. na de 
laatste les. 

Bij het verlaten van de school ‘s middags en ‘s avonds vormen de leerlingen rijen op de afgesproken plaatsen in de gang of op  de speelplaats. 
Ouders die kinderen komen afhalen wachten buiten de poort om de begeleidende leerkrachten in de gelegenheid te stellen hun werk met 
enige veiligheid voor de kinderen en overzicht te kunnen uitvoeren.  

 
 

C. VAKANTIE EN VRIJE DAGEN 
 
De data van herfst-, kerst-, krokus-, paas-, en zomervakantie ; van de twee facultatieve verlofdagen en van de vaste officiële feestdagen worden 
meegedeeld in de schoolkalender bij het begin van het schooljaar. 

De data van de pedagogische studiedagen (vrijaf voor de kinderen) worden –indien ze nog niet in de kalender konden opgenomen worden- via 
een mailing meegedeeld van zodra ze vastliggen. 
 

 

D. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
 

Voor- en naschoolse opvang –alsmede opvang op die momenten dat de school gesloten is- wordt georganiseerd door de gemeente 
Keerbergen in het “Zandjanneke” in de Putsebaan. 
Er is op school ‘normale’ opvang van de kinderen vanaf 8.00 uur ‘s ochtends tot een kwartier na de lessen ’s namiddags (respectievelijk 16.00 

uur op maandag, dinsdag en donderdag; 11.45 uur op woensdag en  15.20 uur op vrijdag). De kinderen die bij ’t Zandjanneke zijn ingeschreven 
gaan automatisch met de bus naar ’t Zandjanneke. ’s Ochtends worden de kinderen van ’t Zandjanneke met een bus naar school gebrach t. Het 
Zandjanneke rekent hiervoor per kind en per busrit een vergoeding aan. Voor verdere details verwijzen we naar de mailings die rond ’t 

Zandjanneke reeds verspreid zijn en nog zullen verspreid worden ten behoeve van de eventuele vakantieopvang waarvoor telkens opnieuw 
moet worden ingeschreven. Meer info : www.keerbergen.be (onderdeel onderwijs – buitenschoolse kinderopvang). 
 

 

E. LEERLINGENVERVOER 
 

Kinderen kunnen met de schoolbus, binnen het grondgebied van de gemeente Keerbergen, van en naar school worden gebracht. De bus rijdt ‘s 
morgens, ‘s avonds en op woensdagmiddag. Er is een min of meer vastliggend traject voorzien, maar we passen ons zoveel mogelijk aan aan 
de noodwendigheden (indien het haalbaar is). 

Er kan een abonnement genomen worden voor een gans schooljaar, per 3 maanden of per maand. Kinderen die slechts af en toe met de 
schoolbus meegaan kunnen per rit betalen. De tarieven die aangerekend worden zijn de tarieven die door De Lijn opgelegd zijn.  Deze tarieven 
worden medegedeeld via een mailing telkens bij het begin van het schooljaar 

Prijsverminderingen kunnen nog slechts beperkt toegekend worden : 20% korting voor het tweede abonnement binnen hetzelfde gezin én gratis 
vervoer vanaf het derde abonnement binnen hetzelfde gezin. De betalingen gebeuren via de schoolrekeningen die de kinderen bij het begin van 
de maand mee naar huis krijgen. 

 
Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleiding staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het instappen tot bij het 
uitstappen. De begeleiding blijft op de bus. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind ‘s morgens is opgestapt 

en van zodra het kind ‘s avonds is uitgestapt. Kinderen waarvan de ouders hen niet opwachten aan de afstapplaats worden mee terug 
naar school genomen en worden naar de naschoolse opvang gebracht, tenzij de ouders bij ondertekende verklaring meedelen dat 
hun kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan. De ouders vragen hiervoor de nodige documenten aan de directeur.  
 
 

F. SCHOOLTOELAGE 
 

De schooltoelage voor kleuters en kinderen van de lagere school varieert van 90 tot 135 euro ( uitzonderlijk 180 euro) per jaar. De toekenning 
gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate 

op school geweest zijn:  
 

http://www.keerbergen.be/
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KLEUTERS 
Vereiste aanwezigheid op school om de schooltoelage te krijgen. 
Minder dan drie jaar: 100 halve dagen; 

3 jaar op 31/12: 150 halve dagen; 
4 jaar op 31/12: 185 halve dagen; 
5 jaar op 31/12: 220 halve dagen; 

6 jaar op 31/12: max. 29 halve dagen ongewettigd afwezig. 
 
LAGER 

Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig, twee jaar op rij heeft verlies van de schooltoelage tot gevolg ( tot de leerling twee jaar na elkaar 
voldoende aanwezig is). 
 

AANVRAGEN 
Via www.schooltoelagen.be 
Meer vragen: communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be 

De documenten voor het aanvragen van de studietoelagen zijn op het secretariaat van de school verkrijgbaar. 
 
 

G. REVALIDATIE TIJDENS DE SCHOOLUREN 
 

Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door de ouders (of de voogd) van de leerling bij de 

directeur. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, een CLB-
centrum of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De klassenraad geeft advies over deze aanvraag.  
De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan 2 lestijden van 50 minuten per week bedragen. De revalidatietussenkomsten hebben bij 

voorkeur plaats in de school. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn.  
 
 

H. EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN VAN MEER DAN 1 DAG 
 
Extra-murosactiviteiten zijn de activiteiten georganiseerd voor een groep leerlingen die plaatsvinden buiten de schoolmuren, waarbij de 

leerlingen deze lessen of activiteiten dienen te volgen. De extra-murosactiviteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de kinderen. 
Deze activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school. Opdat elk kind kan deelnemen aan deze activiteiten voorzien we voor 
kinderen die, omwille van religieuze, culturele of andere overtuiging andere voedingsgewoonten hebben, aangepaste voeding. We rekenen er 

dan ook op dat alle ouders hun schriftelijke toestemming geven hun kind deel te laten nemen aan deze activiteiten.  
 
Onze school organiseert jaarlijkse plattelands- en openluchtklassen voor de  hogere leerlingengroepen. Het is de bedoeling onze leerlingen in 

nauw contact met andere Belgische locaties te brengen. Het verblijf zelf is telkens een mengeling van waarneem-, leer- en 
ontspanningsactiviteiten.  Het ‘volle’ contact met de persoonlijkheid van de leerlingen en omgekeerd,  ook hoe leerlingen leerkrachten ervaren 
gedurende die verblijven waarbij ze 24 uur op 24 met mekaar te maken en te leven hebben is in wezen onbetaalbaar. We rekenen er dan ook 

op dat al onze leerlingen de kans kunnen krijgen dit alles mee te maken, te ervaren.  
De deelnameprijs wordt steeds zo democratisch mogelijk gehouden en telkens wordt er de mogelijkheid geboden in één keer te betal en of 
gebruik te maken van de opgezette spaardienst per week. 

We proberen deze activiteit steeds in te lassen vlak voor het verlengd weekend van O.-H.-Hemelvaart  voor het  4de leerjaar ( 3 dagen) en in de 
maand mei of juni voor het 5de en 6de leerjaar ( 4 dagen zeeklassen en 5 dagen bosklassen). 
 

 
 

I. SCHOOLVERZEKERING 
 
De Inrichtende Macht sloot een schoolverzekeringspolis af bij ETHIAS. 
 

Bij ongevallen op school en op weg naar en van school geniet de getroffene eerst en vooral van de uitkeringen van het ziekenf onds. De 
tegemoetkoming van de schoolverzekering is een aanvulling van de wettelijke uitkeringen van het ziekenfonds.  
 

STAPPENPLAN   BIJ   ONGEVAL : 
 

 1. Op verzekeringsformulier (‘aangifte van een ongeval’) door de behandelende geneesheer luik C laten  

  invullen, in luik B op de daarvoor voorziene plaats een mutualiteitklever bevestigen, en van luik A deel  
  3a zelf invullen. Op het  rekeningnummer dat hier ingevuld werd zal de storting door de verzekeraar  

  gebeuren. 

 

 2. Het ingevulde formulier zo vlug mogelijk (in principe binnen 48 uur) aan de klastitularis of de  
  directie terugbezorgen. Deze laatste zal het dan verder invullen en doorsturen naar de verzekeraar. 
 

3. Het ongeval aangeven bij het eigen ziekenfonds. 
 
4. Indien het ongeval redelijk zware gevolgen had en indien de verantwoordelijkheid van het kind in het spel kan zijn, de eigen 

verzekering BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (familiale polis) verwittigen. 
 

5. Ongeveer 14 dagen later krijgen de ouders via de school een kennisgeving van het dossiernummer dat door de verzekering 

aan de aangifte werd toegekend. Tevens is dit een bevestiging dat de verzekeraar het ongeval aanvaardt. 
 

6. Doktershonoraria en rekeningen van apothekers, klinieken, ... zelf vereffenen en het ziekenfonds verzoeken om : 

  -  terugbetaling van diens aandeel in de kosten, 
-  een attest waarop, naast de gevraagde bedragen, het door het fonds  bekostigde aandeel vermeld staat. 
 

7. De formulieren uit nr.6 , met vermelding van het dossiernummer, zelf opsturen naar de verzekeringsmaatschappij, die dan 
zal overgaan tot storting van resterende bedrag, binnen de in het contract vermelde grenzen. 

http://www.schooltoelagen.be/
mailto:communicatie.studietoelagen@vlaanderen.be
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Indien ouders niet zijn aangesloten bij een ziekte- of invaliditeitsverzekering moet dat meegedeeld worden aan de verzekeraar van de school, 
met vermelding van het motief en dienen de verschillende rekeningen rechtstreeks naar haar gestuurd te worden. Hierna zal er ook binnen de in 
het contract vermelde grenzen vereffend worden. 

 
 
 

Hoofdstuk 4  AFSPRAKEN 
 
 

ALGEMENE  REGELS 
 
 
1.  Regelmatige leerlingen 

 
Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheden, aanwezig zijn i n de school en 
deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem worden georganiseerd en waarvoor hij geen vrijstelling heeft.  

 
 
2.  Afwezigheden – Leerplichtcontrole                     (Zie schoolreglement : hoofdstuk 3 artikel 8) 

 
Een afwezigheid van een leerplichtige leerling die niet verantwoord wordt, is een ongewettigde afwezigheid. Een ongewettigde afwezigheid 
brengt de regelmatigheid van de leerling in het gedrang.  

 
 
 

 

3.  Te laat komen – Vroeger vertrekken                       (Zie schoolreglement hoofdstuk 3 artikel 7) 
 

Leerlingen moeten tijdig aanwezig zijn ! 
 
Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. 

Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten 
reeds begonnen zijn.  
 

We vragen dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn. 
 
Indien kinderen toch te laat komen,  begeven ze zich zo spoedig mogelijk naar de klas. Ze krijgen van de groepsleraar een formulier dat ze door 
de ouders laten invullen en de volgende schooldag aan de groepsleraar geven. 
 

In uitzonderlijke gevallen kan een kind de school voor de einduren verlaten. Hiertoe dienden de ouders voorafgaandelijk contact op te nemen 
met de directeur, dewelke toelating kan geven en ten bewijze daarvan het formulier ‘vroeger vertrekken’ aan de ouders of rech tstreeks aan de 
groepsleraar overhandigt. De groepsleraar bewaart dit document in het aanwezigheidsregister. 

 
 

4.  Leerlingenraad 
 

De leerlingenraad wil de spreekbuis zijn van alle kinderen op school en kan voorstellen doen i.v.m. het algemene schoolgebeuren en 
activiteiten. Bij het begin van elk schooljaar nemen alle leerlingen deel aan de verkiezingen. Na een veertiendaagse van 

‘verkiezingspropaganda’ worden 4 leden uit de 3de graad verkozen : de 2 leerlingen met de meeste stemmen uit zowel het 5de als het 6de leerjaar 
zetelen in de raad. Alle leerlingen van de lagere school zijn hierbij stemgerechtigd. Tijdens de eerste vergadering wordt o.a. een 
vergaderkalender opgesteld waarbij men rekening houdt met minstens 2 vergaderingen per trimester. Ook de afgevaardigde van het MOS-team 

zal deelnemen aan deze vergaderingen. De directeur en de leerkrachten van het 5de en het 6de leerjaar wonen de vergadering bij als technisch 
raadgevers zonder stemrecht. 
 

 
5.  MOS-raad 
 

De directeur, twee milieu-geëngageerde leerkrachten basisschool en de verkozen MOS- leerlingen vergaderen op regelmatige tijdstippen om 
MOS-acties op te zetten, te evalueren en bij te sturen.  Leerkrachten leveren passende inspanningen om ideeën/initiatieven effectief op te 
starten en uit te voeren. 

 
Telkens begin september wordt een leerlingen-MOS-raad samengesteld uit twee leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar.  Deze raad komt 
geregeld samen om te overleggen, ideeën te verzamelen en acties op touw te zetten en uit te werken. Een MOS-brievenbus  zorgt ervoor dat 

de andere leerlingen ook hun ideeën kwijt kunnen. De vergaderingen staan onder toezicht van een MOS-leerkracht. De leerlingen van de MOS-
raad hebben speciaal oog voor het 'naleven' van enkele MOS-acties, zoals het gebruik van het drinkfonteintje, het wassen van de handen na 
een toiletbezoek en daarbij het zuinig omspringen met water. 

 
 
6.  Afhalen en brengen van de kinderen 

 
Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke 
gevallen hun kind begeleiden tot in het klaslokaal. Ouders van peuters en kleuters kunnen hun kindjes voor de les, gedurende de eerste weken 

dat ze schoollopen, tot bij de juf brengen.  Maar ze zorgen ervoor om hun verblijf op de speelplaats tot een minimum te beperken door de 
speelplaats pas te betreden na het belsignaal. Wanneer peuters en kleuters dienen afgehaald te worden, kunnen de ouders deze bij de juf 
afhalen, enkel na de eindbel. 

Fietsers stallen hun fiets netjes in het fietsenrek en gaan dan onmiddellijk naar de speelplaats  
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Ouders die hun kind komen afhalen, komen tot aan de poort. De poort gaat pas open bij het laatste belsignaal. De kinderen die worden 

afgehaald,  kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de poortzone verlaten (bv. alléén naar de parkeerplaats gaan).  
Ouders die hun kinderen door andere personen laten afhalen,  delen dat op voorhand schriftelijk aan de directeur of de groepsleraar mee.  
 

De kleuters/peuters mogen onder begeleiding van de leraar/lerares de klas 5 minuten eerder verlaten,  zodat ze bij het belsignaal reeds op de 
speelplaats zijn. De 5 minuten die hiervoor nodig zijn,  worden aangewend als het aanleren van vaardigheden. 
 

De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden. 
 
 

7.  Vrijstelling van deelname aan georganiseerde activiteiten voor leerlingen 
 
In principe nemen alle leerlingen deel aan de voor hen georganiseerde activiteiten. Indien een kind niet in staat is om bepaalde activiteiten te 

volgen is een attest van de ouders of een arts vereist. Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of onderdelen ervan niet kunnen volgen, is de 
directeur verantwoordelijk voor een pedagogisch verantwoorde opvang voor deze leerlingen. 
Leerlingen die omwille van een handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen volgen, kunnen daarvoor een vri jstelling 

krijgen. Ze volgen dan vervangende activiteiten. In deze gevallen gelden volgende afspraken: 
- voor leerlingen van het geïntegreerd onderwijs kan een vrijstelling worden bekomen voor bepaalde leergebieden of onderdelen ervan 
 die de leerling door zijn handicap niet kan volgen. 

- de directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van vervangende activiteiten waarvan de gelijkwaardigheid door de bevoegde 
 onderwijsinspectie wordt erkend. 
 

 
8.  Onderwijs aan huis                         (Zie schoolreglement : hoofdstuk 5 artikel 12) 
 

 
 
 

B. OUDERS  EN  SCHOOL 
 
1.  Oudercontacten 

 
Het eerste contact tussen ouders en school is het  heen-en-weerschriftje of het agenda. Hierin kunnen nota’s van de leerkrachten ter informatie 
van de ouders staan. Ook de ouders kunnen hierin een nota aan de leerkrachten noteren. 

 
We plannen een eerste algemeen oudercontact per klas halverwege september. Dit met de bedoeling de ouders wegwijs te maken in de nieuwe 
klas van hun kind. De leerkrachten lichten toe hoe er in die specifieke klas gewerkt wordt zodat ouders hierop adequaat kunnen inspelen. 

Verder zijn er oudercontacten op het einde van elk trimester voorzien. Voor de lagere school zijn deze gekoppeld aan de uitreiking van de 
rapporten. 
 

De precieze data zijn terug te vinden in de schoolkalender.  
 
Oudercontact is in principe een onderhoud tussen ouders en leerkrachten. Zonder kinderen. 

 
 
2.  Schoolagenda                            Zie schoolreglement : hoofdstuk 6 artikel 13) 

 
In de kleuterklassen hebben de kinderen een heen-en-weerschriftje waarin de weekplanning verduidelijkt wordt. Hierin kunnen ook 
mededelingen van de kleuterjuf naar de ouders en omgekeerd genoteerd worden. De ouders tekenen bij elk berichtje voor kennisname. 

Vanaf de lagere school krijgen de leerlingen een schoolagenda. Dit is een werkinstrument binnen het kader van de leergebiedoverschrijdende 
eindtermen rond leren studeren. Hierin worden taken van de leerlingen en mededelingen aan de ouders dagelijks genoteerd. Er is ook ruimte 
voor mededelingen van de ouders aan de groepsleraar. 

De ouders of de personen die het kind na school opvangen ondertekenen dit kleinood dagelijks. De groepsleraren ondertekenen minstens  
wekelijks. (Nota’s voor en van de ouders worden door deze groepsleraren echter ook telkens  voor kennisname geparafeerd.) 
 

 
3.  Huistaken                               (Zie schoolreglement : hoofdstuk 6 artikel 14) 
 

Onder huistaak begrijpen wij elke opdracht die een leerling na schooltijd heeft uit te voeren, o.m. mondelinge en schriftelijke 
opdrachten, leren van lessen, opzoeken van documentatie, … 
 

1ste leerjaar   : elke dag een leestaak + een huistaak op maandag, dinsdag en donderdag. 
2de leerjaar   : huistaak op maandag, dinsdag en donderdag. 
3de  / 4de leerjaar  : huistaak op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 
5de / 6de leerjaar  : elke dag huistaak. 

 
Indien een huistaak omwille van een aanvaardbare reden niet kon gemaakt worden, schrijven de ouders de motivering in de schoolagenda. 
Indien een huistaak ‘onrechtmatig’ niet uitgevoerd werd,  zijn de onderstaande procedures voorzien : 

 
1ste / 2de leerjaar  : de taak wordt de dag nadien afgegeven. 
3de / 4de leerjaar  : de taak de dag nadien afgeven en er wordt een verwittiging gegeven. Na drie verwittigingen in dit  

  verband volgt een extra taak. 
5de / 6deleerjaar  : de taak wordt de dag nadien afgegeven en er komt een nota in de agenda.    
    Na drie nota’s in dit verband volgt er zeker een extra taak. 

 
Bij aanhoudend wangedrag worden ordemaatregelen, zoals vermeld in het schoolreglement, in werking gesteld. 
 

 
4.  Rapporten                             (Zie schoolreglement : hoofdstuk 6 artikel 15) 
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De leerlingen krijgen een trimesterieel rapport (herfstrapport, winterrapport, lenterapport en zomerrapport). Dit rapport is een samenvattende 

weergave van de resultaten die de leerlingen in de loop van het betreffende trimester op evaluatieproeven behaalden.  
 
De rechtstreekse resultaten van de toetsen kunnen in het toetsenmapje ingekeken worden. Dit mapje wordt door de groepsleraren telkens in de 

loop van de eerste week van elke maand mee naar huis gegeven. Op deze manier hebben de ouders maandelijks een concreet zicht op de 
toetsprestaties van de kinderen. De ouders paraferen de toetsen voor kennisname. 
 

Naast het evaluatief gedeelte hebben we in onze rapporten ook aandacht voor motorische vaardigheden, sociale vaardigheden en muzische 
vaardigheden. Deze items worden door middel van een aangepaste codering gewaardeerd. 
Onder elk rapportonderdeel is ruimte voorzien om een score of een toegekende codering toe te lichten zodat de kans op een verkeerde of 

onvolledige interpretatie zo klein mogelijk gehouden wordt. De uitreiking van de rapporten is tevens telkens gekoppeld aan een oudercontact, 
met uitzondering van het herfstrapport. Bij het herfstrapport worden alleen die ouders uitgenodigd waarvan de groepsleraar vindt dat er enige 
verduidelijking nodig is.  Op deze manier kan er,  naast de geschreven neerslag ook een directe mondelinge communicatie tussen ouders en 

groepsleraar zijn. De rapporten worden  ondertekend door de ouders, de groepsleraar en de directeur.  
 
 

5.  Problemen op school 
 
Leerlingen, ouders en leraren houden zich aan leefregels en afspraken die in het schoolreglement, deze schoolbrochure of het 

speelplaatsafsprakenplan opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan. 
 
Onenigheid tussen leraren en ouders  : Bij onenigheid tussen leraren en ouders nemen de  

      ouders in de eerste plaats contact op met de betrokken leraar om, in 
gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een vergelijk te komen. Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken 
met de directeur zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen. Indien deze beide vormen van overleg 

mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur, via de Schepen van Onderwijs. 
 
Onenigheid met leerlingen   : Soms worden gemaakte leefregels en afspraken  

      niet nageleefd en/of kunnen zowel de leraar als het kind zich al eens vergissen. Als 
een leerling de goede werking van de school hindert of het klasgebeuren stoort kunnen volgende maatregelen getroffen worden : 
 

   Een ordemaatregel ; 
   Een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels wordt uitgeschreven ; 
   Een tuchtmaatregel. 

 
Deze maatregelen en bijhorende procedures zijn gespecificeerd in hoofdstuk 8 van het schoolreglement. 
 

 
Visie pesten    :  
 
We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich op school goed voelen. Het moet dan ook voor iedereen duidelijk zijn dat wij geen pestgedrag 

dulden! 
Indien er pestgedrag wordt vastgesteld zal er een stappenplan worden gevolgd. Zo willen we aan alle partijen (school, ouders, leerlingen) een 
hulpmiddel aanreiken om eventuele pestproblemen adequaat aan te pakken en hopen wij zo een aangename leer-en leefruimte te creëren. 

 
 
6.  Ouders en leefregels 

 
We vragen de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden ook zelf te respecteren en hun kind te stimuleren om de leef regels van de 
school na te leven. Van de ouders wordt verwacht dat zij de volgende afspraken naleven : 

 
Taalgebruik  : Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten het Algemeen  
    Nederlands met elkaar. Enkel tegenover leerlingen die een andere moedertaal spreken en het 

Nederlands    nog niet voldoende beheersen, kan uitzonderlijk een andere taal worden gebruikt. We streven naar het 
    gebruik van Algemeen Nederlands door iedereen. 
 

Uiterlijk voorkomen : Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch.  
 
Turnkledij  : We streven naar éénvormigheid in de turnkledij van onze leerlingen. Een turnpak (wit T-shirt + groen 

    broekje) kan bij het begin van elk schooljaar op school aangeschaft worden. Het bestelformulier wordt 
    bij het begin van elk schooljaar in mailingvorm verspreid. De aanschaf hiervan blijft evenwel vrijblijvend. 
 

Schoolmateriaal  : Alle leerboeken, schriften en het nodige aanbod schoolgerei worden gratis ter beschikking van de  
    leerlingen gesteld. Bij verlies of opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de 
    tegenwaarde vergoeden. 

 
Verloren voorwerpen : De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen  
    (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen, …). ‘Verloren voorwerpen’ worden verzameld. Indien een kind iets 

    verloren heeft,  kunnen de ouders navragen of het verlorenen zich bij de gevonden voorwerpen bevindt. 
 
Bij het begin van elke zomervakantie worden de niet afgehaalde voorwerpen geschonken aan een organisatie die ze nuttig kan aanwenden. 

 
Verkeer en veiligheid : De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school 
    naar huis. 

    De ouders zorgen ervoor dat de kinderen die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken 
    die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld  
    geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven. 

 
Verjaardagen  : Ter gelegenheid van hun verjaardag mogen (maar niet moeten) de kinderen hun klasgenoten ‘trakteren’ 
    op een presentje. We dringen er wel op aan dit ‘presentje’ tot een kleinigheid te beperken. Het ‘mogen 

    geven’ is voor ons naar de kinderen toe een belangrijkere gebeurtenis dan wat er gegeven wordt. 
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C. LEERLINGEN EN SCHOOL 
 

 
1.  Mijn houding 
 

Ik heb respect voor de anderen. 
Ik vecht niet en maak geen ruzie. 
Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen. 

Ik heb eerbied voor het bezit van anderen. 
Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. 
Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften en werkblaadjes. 

Ik geeft thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af en bezorg ze indien nodig de dag nadien terug aan de groepsleraar. 
In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren. 
Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de groepsleraar of begeleider. 

 
 
2.  Gezondheid en hygiëne 

 
Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. 
Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen. 

Ik houd de toiletten netjes. 
Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen. 
Ik breng liefst gezonde versnaperingen mee (bv. een appel). 

Ik breng gezonde dranken mee (geen frisdranken). 
 
3.  Zorg voor het milieu 

 
Ik werk actief mee aan onze MOS-acties. 
Ik zorg mee voor een nette school. 

Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container. 
Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats. 
 

4.  Mijn taalgebruik 
 
Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands. 

Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. 
De leraren noem ik ‘meester’ of ‘juffrouw’ en de directeur spreek ik aan met ‘mevrouw de directeur’ of ‘juffrouw Liliane’. 
 

5.  Schooltaken 
 
Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem dagelijks tekenen door één van mijn ouders. 

Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen. 
Wanneer ik dat omwille van omstandigheden niet heb kunnen doen, zorg ik ervoor dat één van mijn ouders hierover een nota in mijn agenda 
schrijft. 

Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school. 
 
6.  Mijn materiaal 

 
Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei. 
In mijn boekentas zit alles netjes bij mekaar en steekt enkel het nodige. 

Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles. 
Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats. 
Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling. 

Ik bezorg verloren voorwerpen aan de verantwoordelijke leerkracht. 
 
7.  Spelen 

 
Ik speel sportief en sluit niemand uit. 
Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is of geweld uitlokt en ook geen elektronische spelletjes. 

In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet. 
Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk naar de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.  
Bij het belsignaal stop ik het spel en ga ik rustig naar de rij. 
 

8.  Toezicht 
 
Ik kom ‘s morgens niet vroeger dan 8 uur naar school en ‘s middags niet vroeger dan 12.45 uur.  

Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de persoon die toezicht houdt. 
‘s Middags of ‘s avonds ga ik naar de passende rij en wacht ik tot mijn ouders me komen afhalen.  15 min. na de laatste lesti jd zou ik moeten 
opgehaald zijn. 

 
9.  Het verkeer 
 

Ik neem steeds de veiligste schoolroute. 
Ik respecteer de verkeersreglementen. 
Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. 

Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is. 
Wanneer ik de schoolbus gebruik  : - ga ik direct na het opstappen zitten en sluit aan    
     - pas nadat de bus stilstaat, sta ik op om af te stappen. 
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10.  Veiligheid 
 

Ik plaats niets voor de nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgangen en ik speel niet voor of aan deuren en poorten. 
Ik ga  rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen. 
Ik ga niet naar plaatsen waar ik niet mag zijn. 

Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming. 
Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die ‘s morgens aan de groepsleraar, samen met een attest van de ouders. Wanneer een 
geneesmiddel een lange periode of veelvuldig moet toegediend worden, moet het attest geschreven of ingevuld worden door de behandelende 

geneesheer.  
 
11.  Wat te doen bij een ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is ? 

 
Ik verwittig onmiddellijk een volwassene. Ik vertel :  - waar het ongeval gebeurd is; 
      - wat er gebeurd is; 

      - wie erbij betrokken is. 
 
12.  Wat te doen bij brand ? 

 
Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding. Dit gebeurt door de dichtstbijzijnde leerkracht te verwittigen. 
 

Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, zonder lopen. Ik volg de instructies van de 
leraren  en/of van de begeleiders 
- ik laat al mijn materiaal achter ; 

- ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen. 
 
 

13.  Wat als ik de afspraken niet naleef ? 
 
Ik krijg een mondelinge opmerking. 

Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen. 
Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen. 
Ik word naar de directeur gestuurd. 

De groepsleraar en/of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag. 
Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag). 
 

Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten. 
 
 
14.  Wat als de leraar zich vergist ? 

 
Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de leraar liefst ti jdens de daaropvolgende 
speeltijd. De  directeur is dan de advocaat van/voor de kinderen. 


